


 Αρχίσαμε την εργασία μας με την 
αναζήτηση ιδρυμάτων τα οποία θα 
μπορούσαμε να στηρίξουμε. Αυτά τα οποία 
μας τράβηξαν την προσοχή ήταν τα εξής 
τέσσερα, η Ηλιαχτίδα που ασχολείται με 
άτομα που πάσχουν από σύνδρομο down, 
ο Ονήσιμος που ασχολείται με την 
υποστήριξη φυλακισμένων και 
αποφυλακισμένων ανθρώπων, το Κέντρο 
Ζωής, που ασχολείται με άτομα που 
πάσχουν από AIDS και το ΚΥΑΔΑ που 
ασχολείται με την φροντίδα των αστέγων. 



 Ύστερα επικοινωνήσαμε με τα ιδρύματα, 

από τα οποία η Ηλιαχτίδα και το Κέντρο 

Ζωής δεν δέχονταν χρήματα, η Ηλιαχτίδα 

αποζητούσε συντροφιά για τους 

πάσχοντες από σύνδρομο down και το 

Κέντρο Ζωής προσφέρθηκε να 

πραγματοποιήσει μια ενημέρωση για τον 

ιό του HIV. 



 Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να 
προσφέρουμε βοήθεια σε όλα τα ιδρύματα. 
Έχοντας ως κριτήρια επιλογής την εγγύτητα 
και την αξιοπιστία επιλέξαμε να ενισχύσουμε 
οικονομικά με τα χρήματα του μπαζάρ μας, 
με τρόφιμα και παιχνίδια που συλλέξαμε από 
όλο το σχολείο το ΚΥΑΔΑ. 

 Αργότερα, αποφασίσαμε επίσης να 
συλλέξουμε χρήματα και τρόφιμα για τα 
θύματα των σεισμών στην Κεφαλονιά, 
καθώς η ανάγκη τους ήταν επιτακτική.



 Bazaar no.1: Για τους αστέγους Bazaar no.2:
Για τους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς 

 Τις ημέρες των μπαζάρ, ο καθένας ήρθε στο σχολείο 
με δίσκους και πιατέλες γεμάτα νόστιμα φαγητά από 
το σπίτι!

 Στην συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της 
αγοραπωλησίας με τους υπόλοιπους μαθητές και 
καθηγητές.

 Προσπαθήσαμε με όλες τις δυνάμεις μας να 
ξεπουλήσουμε όλα τα προϊόντα μας! Χαμηλώσαμε τις 
τιμές, προωθήσαμε τα προϊόντα μας όσο το δυνατόν 
καλύτερα… Σωστοί πωλητές!



 Στο τέλος του μπαζάρ, όντας όλοι εξαντλημένοι, μαζέψαμε, 

την τελευταία ώρα, τους πάγκους και τα σκεύη μας, 

καθαρίσαμε τον χώρο και είχαμε πετύχει τον στόχο μας!

 Ποιος ο στόχος; Να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερα χρήματα για να δωρίσουμε σε 

συνανθρώπους μας, που βρίσκονται σε ανάγκη.







 Η ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων μας δεν ήταν 
ιδιαίτερα εύκολη καθώς έδειχναν να αδιαφορούν 
πλήρως για τα κοινωνικά ζητήματα για τα οποία 
ζητούσαμε τη βοήθεια τους.

 Χρειάστηκε να περάσουμε πολλές φορές από τις 
τάξεις τους για να τους μιλήσουμε σχετικά με τη 
δράση της ομάδας του πρότζεκτ μας. Επίσης, 
φτιάξαμε ένα δικό μας power point το οποίο 
παρουσιάσαμε σε όλα τα παιδιά του Λυκείου μετά την 
προσευχή, σχετικά με διάφορα κοινωνικά ζητήματα 
στα οποία μπορούν να συμβάλλουν για τη λύση 
τους.

 Έτσι μπορεί να μας πήρε χρόνο, αλλά τελικά είχαμε 
κάποια στήριξη από τους υπόλοιπους συμμαθητές 
μας.



 Όπως όλοι γνωρίζουμε μεγάλος αριθμός 
ατόμων γύρω μας στερείται ακόμα και τα 
βασικά αγαθά που εμείς θεωρούμε 
δεδομένα και τα οποία εμείς διαθέτουμε σε 
περίσσεια.

 Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να 
κινητοποιήσουμε και τους υπόλοιπους 
συμμαθητές μας και να τους 
παρακινήσουμε σε μια συλλογική 
προσπάθεια να συλλέξουμε ρούχα σε καλή 
κατάσταση, τρόφιμα, παιχνίδια και άλλα 
τέτοια είδη.



 Οι συμμαθητές μας δεν ανταποκρίθηκαν 

αμέσως, καταφέραμε όμως να 

συλλέξουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό 

αγαθών τα οποία παραδώσαμε σε 

ιδρύματα που φιλοξενούν ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες.



 Μία ακόμα ιδέα που υλοποιήσαμε ήταν η 
εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού 
και πλαστικού σε μερικά σημεία του 
σχολείου μας.

 Έτσι λοιπόν αγοράσαμε μεγάλους 
πλαστικούς κάδους και σχεδιάσαμε 
πλαστικά μπουκάλια και χαρτιά και 
κολλήσαμε τα σχέδια μας επάνω στους 
κάδους έτσι ώστε να τους 
διαφοροποιήσουμε μεταξύ τους.





 Αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε με 
έναν εθελοντή για  να κατανοήσουμε σε 
βάθος τι εστί εθελοντισμός. 

 Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του 
αισθανθήκαμε σεβασμό και θαυμασμό 
απέναντι σε ένα πρόσωπο που έχει 
αφιερώσει τη ζωή του στον εθελοντισμό.

 Είναι όμορφο να βλέπεις ανθρώπους 
που νοιάζονται ακόμα για τον διπλανό 
τους που υποφέρει.


